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Abstract 

Tujuan dari suatu pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk juga di Kabupaten 

Sidoarjo. Indikator yang umum digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat salah satunya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo meningkat setiap tahunnya, meski demikian masih terjadi kesenjangan 

pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Data dalam 

penelitian ini menggunaan data sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan berpegaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat melalui kesenjangan pendapatan dengan nilai r2 sebesar 0,35. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan terhadap 

kesejahteraan masyarakat hanya 35% sementara 65% dipengaruhi oleh faktor lain. Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan demikian perlu 

memperhatikan berbagai faktor di luar pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. 

Harapannya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat tercipta. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita 

dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan memiliki tujuan 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11). Kondisi 

geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam 

melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. 

Otonomi daerah menjadi salah satu sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. 

Melalui kebijakan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan. 

Pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-

masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian 

(Oates, 1993). 
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Pembangunan dalam lingkup daerah di samping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia. Menurut Santika (2014) tingkat 

pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber 

daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ukuran perkembangan pembangunan manusia 

menggunakan indikator komposit yaitu IPM, yang tersusun atas indeks kesehatan, indeks pendidikan, 

dan indeks standar hidup layak (BPS, 2013). Tabel di bawah ini akan memperlihatkan angka IPM 

Kabupaten Sidoarjo dan pertumbuhannya dalam kurun waktu 2008-2015. 

Tabel 1 

Perkembangan dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2015 

Tahun IPM Pertumbuhan (%) 

2008 75,35 - 

2009 75,88 0,70% 

2010 73,75 -2,81% 

2011 74,48 0,99% 

2012 75,14 0,89% 

2013 76,39 1,66% 

2014 76,78 0,51% 

2015 77,43 0,85% 

                             Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang 

berhasil meningkatkan capaian IMP. Terlihat jika pada tahun 2008 capaian IPM Kabupaten Sidoarjo 

sebesar 75,35 maka pada tahun 2015 capaian tersebut meningkat menjadi 77,43. Meskipun demikian 

selama kurun waktu 2008-2015 pertumbuhan IPM di Kabupaten Sidoarjo masih berfluktuasi. Rata-rata 

pertumbuhan IPM Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori rendah, di bawan 1%. Dengan 

demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengembangkan mutu modal manusia secara 

berkelanjutan agar pertumbuhan IPM meningkat setiap tahunnya. 

Kuncoro (2004:127) menyatakanpembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak 

selalu merata. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang 

lambat. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

daerah karena Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan 

distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian 

kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan. Tabel di bawah ini akan 

memperlihatkan perkembangan kesenjangan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 

2008-2015. 
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Tabel 2 

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2015 

Tahun Gini Ratio 

2008 0,25 

2009 0,32 

2010 0,27 

2011 0,31 

2012 0,33 

2013 0,30 

2014 0,30 

2015 0,35 

      Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 

 

Memperhatikan data pada tabel 2 di atas, meskipun capaian gini ratio Kabupaten Sidoarjo 

masih di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Berdasarkan data yang ada terlihat 

kesenjangan pendapatan yang menunjukkan tren meningkat. Jika pada tahun 2008 gini ratio Kabupaten 

Sidoarjo tercatat 0,25 dalam kurun waktu tujuh tahun meningkat menjadi 0,35. 

Tambunan (dalam Savitri, 2008) menyatakan disparitas distribusi investasi antar daerah dapat 

juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan 

antar daerah. Investor cenderung melakukan investasi pada daerah-daerah maju, karena memudahkan 

akses pada fasilitas-fasilitas tertentu. Berdasarkan atas permasalahan tersebut Kuznets (dalam 

Daryanto, 2012) mengatakan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan pendapatan perkapita dan 

ketimpangan mempunyai korelasi positif, namun korelasi tersebut menjadi negatif dalam jangka 

panjang. 

Menurut Lay (dalam Rastiwa, 2013) indikator ekonomi kesenjangan wilayah adalah tingkat 

kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi serta 

ketersediaan sarana prasaran. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan hal yang sangat 

penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses 

pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan yang adil dan makmur 

dalam masyarakat.  

Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, hal 

berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan IPM. Tetapi kesenjangan 

ekonomi antar daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di 

atas, dengan melihat adanya keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan, dan 

Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan apa yang dinyatakan pada penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 2008-2015. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 
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terhadap Kesenjangan Pendapatan?; (ii) Bagaimanakah pengaruh Kesenjangan Pendapatan terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat?; (iii) Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat?; dan (iv) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak langsung 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesenjangan Pendapatan? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kesejahteraan Masyarakat 

Grubel (1998) menyatakan bahwa statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan 

manusia tidaklah sempurna, hal itu telah mendorong United Nations Development Program (UNDP) 

untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial bagi 175 negara. Indikator 

tersebut dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

HDI merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara ataupun 

antar daerah (Todaro, 2009:57). HDI dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

HDI = 1/3 (X1+X2+X3) 

Keterangan: 

X1 : indeks harapan hidup kelahiran 

X2 : indeks pendidikan 

X3 : indeks standar hidup layak 

IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan : 

(i) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang 

kesejahteraan, dan (ii) sebagai alternatif untuk PDB perkapita sebagai cara untuk mengukur tingkat 

pembangunan untuk perbandingan antarnegara dan antarwaktu (Elizabeth, 2007). Aspek pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi 

pendapatan yang merata akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan serta 

akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. 

 

Kesenjangan Distribusi Pendapatan 

Thee Kian Wie (dalam Hartono, 2008) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi 

pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi: i) Ketimpangan pembagian pendapatan 

antar golongan penerima pendapatan (size distribution income); ii) Ketimpangan pembagian 

pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (urban-rural income disparities); iii) 

Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (regional income disparities). 

Menurut Basri (dalam Sasana, 2009) distribusi pendapatan nasional menunjukkan merata atau 

tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Misalnya untuk kasus 
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di Indonesia, menurut Sakamoto (2006) distribusi pendapatan antarprovinsi atau antar-kabupaten/ kota 

menunjukkan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan 

terjadinya perbedaan pendapatan antarwilayah ini adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan 

infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia (Arsyad, 2010:288). Sedangkan menurut Fleisher 

(2009) faktor penentu kesenjangan antar wilayah  meliputi investasi modal fisik, modal manusia dan 

modal infrastruktur. 

Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan 

ekonomi antara lain dengan melihat Indeks Gini (Gini Ratio). Sebagaimana diketahui, indeks Gini 

mengukur distribusi pendapatan suatu negara. Besarnya indeks Gini antara 0 (nol) sampai 1 (satu), di 

mana jika indeks Gini sama dengan 0 (nol) hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata 

sempurna. Sementara indeks Gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama 

sekali tidak merata. Penelitian Simon Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik 

terkait dengan kesenjangan antar wilayah. Pola tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal 

pembangunan, proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan 

setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan (Hartono, 

2008). 

Teori neoklasik menyatakan bahwa distribusi faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja 

pada tahap awal pembangunan yang kurang lancar, menyebabkanterkonsentrasi modal dan tenaga kerja 

ahli pada daerah tertentu sehingga kesenjangan pembangunan cenderung meningkat. Akan tetapi 

apabila proses pembangunan berlangsung secara terus-menerus atauberkelanjutan, sehingga semakin 

membaiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka distribusi modal dan tenaga kerja tersebutakan 

semakin lancar. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan regional akan semakin berkurang. 

(Sjafrizal, 2008:104). 

 

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan masalah makroekonomi dalam jangka 

panjang. Sering terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan istilah pertumbuhan ekonomi dengan 

pembangunan ekonomi. Meskipun keduanya menerangkan tentang perkembangan perekonomian 

namun memiliki makna yang berbeda (Sukirno, 2006:423). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan 

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun 

pembangunan ekonomi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup peningkatan pengurangan 

ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, demi menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan perkapita dan produk nasional. 

Guna meningkatkan produk nasional jumlah investasi harus lebih besar dari jumlah yang diperlukan 
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untuk menggantikan penyusutan modal. Oleh karena itu, jumlah tabungan dan investasi memainkan 

peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Gallo, 2012). Todaro (2000:111) menyatakan ada 

tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi pada suaru negara. Ketiga faktor tersebut adalah : i) 

Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, 

peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; ii) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya 

akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; iii) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan 

cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan. 

Salah satu alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau 

Produk Domestik Regional Bruto (Pambudi, 2013). Laju pertumbuhan ekonomi diformulasikan 

sebagai berikut (Arsyad, 2010:24) : 

 

Keterangan : 

Gt     = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%) 

Yrt    = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun t 

Yrt-1 = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun sebelumnya 

 

Hubungan Kesenjangan Pendapatan dengan Kesejahteraan Masyarakat 

Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam 

pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya 

perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada 

masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses 

pembangunan juga menjadi berbeda.Terjadinya kesenjangan/disparitas antar wilayah ini membawa 

implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Alesina dan Rodric (dalam Patta, 

2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami 

penurunan.Sedangkan Patta (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara 

distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. 

 

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesenjangan Pendapatan 

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan seperti U-

shaped terbalik, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam jangka panjang 

hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan akan 

semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin 

menurun (Daryanto, 2012). Menurut Tabassum (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja 

pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi 
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kesenjangan pembangunan antardaerah, dengan kata lain pemerataan akan dapat dicapai jika 

pertumbuhan ekonomi setiap daerah mengalami peningkatan secara bertahap. 

Karl Mark (dalam Prapti, 2006) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, akan 

terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja. Kenaikan permintaan tenaga kerja ini akan diikuti 

oleh naiknya tingkat upah selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenga 

kerja sehingga pada akhirnya terjadi penurunan kembali terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya 

timbul masalah pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendaptan hanya pada 

tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya. 

 

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat 

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan 

memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya 

diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan 

manusia (Ranis, 2004). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Kondisi ini menunjukan bahwa kesejahteraan dalam 

bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. UNDP juga menyatakan bahwa sampai akhir tahun 

1990an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk 

Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas 

pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012). 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder tersebut berupa data 

Gini Ratio Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, dan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis atau analisis 

jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir 

hubungan kausalitas anatar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012). Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dan 

hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Hubungan variabel ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 1 

Diagram Analisis Jalur Penelitian 

 

Berdasarkan gambar di atas, dibuat persamaan struktural sebagai berikut : 

X2 = β1X1 + e1 

Y  = β2X1 + β3X2 + e2 

Keterangan : 

Y = Kesejahteraan Masyarakat 

X1 = Perumbuhan Ekonomi 

X2 = Kesenjangan Pendapatan 

=β1β2β3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Path analysis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut ini. 

Pertama, Persamaan struktural 1, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan 

pendapatan adalah X2 = 0,611X1 + e1. Kedua, Persamaan struktural 2, yaitu pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah Y = -0.840X1 + 

1.569X2 + e2. Untuk mengetahui nilai e1 dan e2 dihitung menggunakan rumus : 

e1 = √ 1 – 0,059 = 0.970 

e2 = √ 1 – 0,350 = 0.806 

Untuk memeriksa validitas model menggunakan koefisien determinasi total, hasilnya sebagai 

berikut : 

R2
m = 1 – (e1)2 (e2)2 

R2
m = 1 – (0.970)2 (0.806)2 

R2
m = 0.389 

Hasil perhitungan koefisien determinan total sebesar 0.389, artinya informasi yang terkandung 

dalam data sebesar 38,9% dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 61,1% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. 

1) Pengaruh Langsung 
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Nilai standardized coefficient beta pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan 

sebesar 0.611 dan nilai probabilitas sebesar 0.563 > 0.05, ini berarti pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian Qiao, dkk (2007) yang menemukan adanya trade-off atau hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan regional. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo 

belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak 

menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan. Terdapat faktor lain di luar 

pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. 

Nilai standardized coefficient beta kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan 

masyarakat sebesar 1.569 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.177 > 0.05, ini berarti kesenjangan 

pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Abdel Rahman dan Ping Wang (1996), yang menemukan bahwa pelebaran 

ketimpangan antar wilayah akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan sosial. Pelebaran 

kesenjangan pendapatan tidak menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun. Terdapat faktor lain di 

luar kesenjangan pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo.  

Nilai standardized coefficient beta pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat 

sebesar -0.840 dan nilai probabilitasnya 0.439 > 0.05, ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini juga menggugurkan hasil 

penelitian Mirza (2012) semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi 

pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tingginya daya beli 

masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu 

indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Terdapat faktor lain yang lebih 

signifikan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat selain pertumbuhan ekonomi. 

2) Pengaruh tidak langsung 

Berdasarkan nilai analisis Zhitung sebesar - 0.087 <  1.64, ini berarti kesenjangan pendapatan 

bukan merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesejahteraan masyarakat melalui kesenjangan pendapatan  adalah sebagai berikut : 

X1  X2  Y  = ( a x b ) 

 = ( -0.171 x 0.508 ) 

 = - 0.087 

Nilai sebesar – 0.087 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi melalui 

kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat hanya sebesar 8,7%.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan 

berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pertumbuhan 

ekonomi juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui 

kesenjangan pendapatan dengan nilai r2 sebesar 0,35. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan 

terhadap kesejahteraan masyarakat hanya 35% sementara 65% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan demikian perlu 

memperhatikan berbagai faktor di luar pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Dengan 

demikian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat tercipta. 
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